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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 للموصل ةاإلنسانيالعراق: االستجابة 
                                   (4332نيسان  13-42) 13رقم  اإلنسانيتقرير الوضع 

 
رقام والمواقع المدرجة تكون األ فمن المحتمل أن  ر الوضع، . ونظرًا لسرعة تغي  اإلنسانيفي العراق بالتعاون مع الشركاء في المجال  ةاإلنسانيالمتحدة لتنسيق الشؤون  اأُلممتم إعداد هذا التقرير من قبل مكتب  

 . 4332 أيار/ مايو 8قراءة هذا التقرير. وسيصدر التقرير المقبل بحلول  عندفي هذا التقرير غير دقيقة 

 األحداثأبرز 
 في المائة في  383زيادة بنسبة ، هناك شرکاء آلية االستجابة السريعةوفقًا ل

لتدفق بسبب اعن األسبوع الماضي توزيع مجموعات آلية االستجابة السريعة 
 علی طول الطريق الرابط بين تلعفر وسحلج.للنازحين الکبير 

 
  نازح من  280،333نيسان / أبريل، ما زال هناك ما مجموعه  13اعتبارًا من

من غرب مدينة الموصل وحدها، وفقًا  230،333الموصل، ومن بينهم 
تشرين األول / أكتوبر  32للسلطات العراقية. ومنذ بدء العمليات العسكرية في 

 شخصًا من الموصل. 483،182، نزح 4332
 

  ال يزال بناء المخيمات يلبي االحتياجات اإلنسانية للسكان الفارين من غرب
قطعة أرض كاملة  4،300نيسان / أبريل، كان هناك  13الموصل. وحتى 

 1،131الخدمات متاحة لالستخدام الفوري في تسعة مواقع ذات أولوية، و
قرب من مدينة الموصل مخيمات ومواقع أخرى بال 33قطعة أرض أخرى في 
 والمناطق المحيطة بها.

 
  ناجيًا من األيزيديين، بينهم نساء ورجال  12نيسان / أبريل، وصل  48بتأريخ

وأطفال، إلى دهوك بأمان، بعد أن هربوا من قبضة تنظيم داعش الذي احتجزهم 
 لمدة ثالث سنوات تقريبًا.

 
 

4،122،134 
شخص داخل وخارج 

المخيمات تسلموا حصص 
االستجابة الطارئة من الغذاء 

 32منذ والماء ولوازم النظافة )
 تشرين األول/ أكتوبر(

3،423،341 
شخص خارج المخيمات 
حصلوا على خدمات الماء 

 32والصرف الصحي )منذ 
 تشرين األول/ أكتوبر(

283،202  
استشارة طبية شخصًا تلقوا 

تشرين األول/  32)منذ 
(أكتوبر  

 483،182 
 عملياتبسبب  نازح حالياً 
 13اعتبارًا من  الموصل

وفقًا لحكومة  نيسان/ أبريل
 العراق

202،282 
اللوازم غير تسلموا  شخص
تشرين  32)منذ  الغذائية

 األول/ أكتوبر(

4،434 
 حالياً ُمتاحة سكنية  مساحة

بخدمات متكاملة وجاهزة 
لالستخدام الفوري في 
 المخيمات ومواقع الطوارئ

نيسان/ أبريل 40اعتبارًا من   
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 اإلنسانينظرة عامة على الوضع 
نيسان / أبريل،  13 من بعد سبعة أشهر من بدء العمليات العسكرية بين قوات األمن العراقية وتنظيم داعش، ال يزال عدد النازحين من الموصل في تصاعد. واعتباراً 

 4،333من غرب مدينة الموصل وحدها، وفقًا للسلطات العراقية. ويشمل ذلك حوالي  230،333ن بينهم نازح من الموصل، وم 280،333ما زال هناك ما مجموعه 
ول إليها ن الوصشخص فروا من تلعفر غرب الموصل، إلى سحلج في منطقة زمار شمال غرب الموصل، قبل أن يتم نقلهم من زمار إلى المناطق والمخيمات التي أمك

 شخصًا من الموصل، وفقًا لحكومة العراق. 483،182، نزح 4332تشرين األول / أكتوبر  32لعسكرية في حديثًا. ومنذ بدء العمليات ا
 

بسبب التدفق الکبير عن األسبوع الماضي في المائة في توزيع مجموعات آلية االستجابة السريعة  383أفاد شرکاء آلية االستجابة السريعة عن حدوث زيادة بنسبة 
مجموعة  43،232طفاًل، من توزيع  24،442أسرة(، من بينهم  30،423شخصًا ) 331،301علی طول الطريق الرابط بين تلعفر وسحلج. واستفاد نحو للنازحين 

طفاًل.  243،343شخصًا، بمن فيهم  3،381،242طوارئ. ومنذ بداية عملية الموصل، قام شرکاء آلية االستجابة السريعة بتوزيع حصص الطوارئ لتلبية احتياجات 
 وبما أنَّ السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرة.

 
لعراقية مع سوريا. وقد حددت السلطات ا مع استمرار العمليات العسكرية، هناك احتمال لتدفق أعداد كبيرة من النازحين من غرب الموصل على طول الطريق السريع

المياه والصرف  عة وخدماتنقطة تجمٍُّع للنازحين بالقرب من بادوش، ويستعد الشركاء في المجال اإلنساني لالستجابة من خالل توفير مجموعات آلية االستجابة السري
 الصحي والنظافة الصحية، وخدمات الصحة والحماية في هذا الموقع.

 

نيسان /  13اإلنسانية، حيث ترتفع أعداد السكان الفار ين من غرب الموصل، وهناك توقع بتدفقات أكبر من النازحين. وحتى ال يزال بناء المخيمات يلبي االحتياجات 
مخيمات ومواقع  33قطعة أرض أخرى في  1،131قطعة أرض كاملة الخدمات متاحة لالستخدام الفوري في تسعة مواقع ذات أولوية، و 4،300أبريل، كان هناك 

القريبة من مدينة الموصل، وفقًا  30أسرة( في المخيمات ال  41،328شخصًا ) 484،300ب من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها. وهناك حاليًا نحو أخرى بالقر 
جمااًل، يجري إيواء  دارة المخيمات. وا  خيمات داخل ممر أسرة( من الموصل والمناطق المحيطة بها في جميع الم 23،381شخصًا ) 143،344لمجموعة تنسيق وا 

 الموصل.

 
لشركاء لطات العراقية لومع توقع هطول أمطار غزيرة، هناك مخاوف من احتمال أن تؤثر هذه األمطار على معابر الجسر فوق نهر دجلة في القيارة ونمرود. وأكدت الس

بقاء الشركاء في المجال اإل ،في المجال اإلنساني بأن تقليل انقطاع الخدمات إلى أدنى حد  .أولويةشك ل يُ  نساني على علم بأي زيادة في تصريف المياه من سد الموصلوا 
نهر دجلة الجانب الغربي لهذا وقد استعد الشركاء في المجال اإلنساني إلمكانية إغالق الجسور في غضون مهلة قصيرة وقاموا بخزن اإلمدادات اإلنسانية مسبقًا على 

 كإجراء احترازي.
 

في حين تلق ى ما مجموعه  الماضي،في األسبوع  مخيماتفي ستة  غذائية عائلية اً غذائية جافة أو حصص اً أسرة( حصص 2،242شخصًا ) 18،423تلق ى حوالي 
 .4( وجبات ساخنة في مخيم حمام العليل ُأسرة 1،433شخص ) 32،333

 
 4.1ٌص في المياه في شرق الموصل، ويواصل الشركاء في المجال اإلنساني نقل ال تزال ُتشك ل المياه مصدر قلٍق إنسانٍي كبيٍر في مدينة الموصل. وال يزال هناك نق

، ال تزال تجري عملية توفير المياه من خالل صهاريج المياه، ويجري استكمالها بالمياه المعبأة. وقد تم تأهيل محطة 3مليون لتر من الماء يوميًا. وفي مخيم حمام العليل 
عملية إعادة تأهيل وحدات معالجة المياه في برطلة والحمدانية. وال يزال الحصول على المياه المأمونة داخل غرب مدينة الموصل ُيشك ل  الغزالني لمعالجة المياه وبدأت

 تحديًا كبيرًا، ويحذر شركاء الرعاية الصحية من المخاطر المحتملة لتفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه.
 

 لصحية األولية الشاملة لألشخاص المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا ُيمث ل أولويًة. وقد حدد شركاء الرعاية الصحيةال يزال توفير خدمات الرعاية ا
ش من الغرب. عم داموقعًا محتماًل بالقرب من سجن بادوش السابق إلنشاء مستشفى ميداني يساعد في عالج األشخاص الفارين من المناطق التي يسيطر عليها تنظي

 ويجري التخطيط لذلك، بما في ذلك تقييم القدرات الطبية في الموقع.
 

http://www.unocha.org/
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تشرين األول / أكتوبر من العام الماضي، تم  32ال تزال ُتشك ل الرعاية الطبية لإلصابات مصدر قلق بالغ أيضًا، خاصة بالقرب من مناطق الخطوط األمامية. ومنذ 
حالة من غرب الموصل  841المستشفيات في الموصل والمحافظات المجاورة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقد تم اإلبالغ عن شخصًا إلى  8،421إحالة أكثر من 

 نيسان/ أبريل. 40إلى  4وحده خالل الفترة من 
 

  هربوا من قبضة تنظيم داعش الذي احتجزهم لمدة  ناجيًا من األيزيديين، بينهم نساء ورجال وأطفال، إلى دهوك بأمان، بعد أن 12نيسان / أبريل، وصل  48بتأريخ
ولى من مساعدة األثالث سنوات تقريبًا. وأحيلت النساء والفتيات األيزيديات إلى مراكز خدمة مخصصة أنشأها صندوق األمم المتحدة للسكان، حيث قدمت لهن ال

وخدمات متابعة شاملة في المراكز النسائية التي أنشأها صندوق األمم المتحدة االستجابة اإلنسانية. وسيجري إحالتهن للحصول على مزيد من العالج المتخصص 
 للسكان، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية القانونية.

 
 

   ةاإلنساني االستجابة
 آلية االستجابة السريعة

 :االحتياجات
  التدقيق األمني والمخيمات، إلى مساعدة  مراكزالنازحة حديثًا من غرب مدينة الموصل، المتوجهة إلى  اأُلسرتحتاج

 أساسية فورية لتلبية احتياجاتها اإلنسانية.
 

 االستجابة:
  شخصًا(،  331،301أسرًة ) 30،423مجموعات الطوارئ إلى حصة من  43،232قام شركاء آلية االستجابة السريعة خالل الفترة المشمولة بالتقرير بتوزيع

عن األسبوع الماضي، مما يشير إلى ارتفاع كبير في عدد النازحين بعد افتتاح طريق النزوح  %383طفاًل، وُيمث ل ذلك زيادة بنسبة  24،442بما في ذلك 
ي موقع التدقيق األمني في الحمام العليل، وموقع االستقبال، والمخيم الذي في المائة من المستفيدين ف 22في تلعفر )سحليج(. وتم الوصول إلى أكثر من 

آخرين في مخيمات  31،330شخصًا( و 32،324شخصًا(، يليه موقع نقاط التجمع في تقاطع العقرب ودورة بغداد وتل قسيوم ) 22824افتتح حديثًا )،
شخصًا في مخيم  288في قرية سحليج )تلعفر(، و 1،284في مخيم حسن شام، وشخصًا  4،148شخصًا في مخيم خازر، و 4،023القيارة وحاج علي، و

 النركزلية.
  وبما  .طفالً  243،343شخصًا، بما في ذلك  3،381،242قام شركاء آلية االستجابة السريعة منذ بداية عملية الموصل بتوزيع مجموعات الطوارئ على

 .تسل م بعض النازحين حصص آلية االستجابة السريعة أكثر من مرةأنَّ السكان قد نزحوا لعدة مرات، فمن المحتمل 
  خفيفة من آلية االستجابة السريعة في مواقع التدقيق األمني ونقاط التجمع، ومجموعة کاملة من حصص آلية االستجابة  صصالغذاء والماء في ح اأُلسرتتلقی

بوع تتكون مجموعة آلية االستجابة السريعة التي تكفي لمدة أسو مات النظافة ولوازم النساء. السريعة في المخيمات ومواقع الطوارئ، التي تشمل أيضًا مستلز 
 لترًا من مياه الشرب، وحاويات المياه.  34كيلو غرامًا من حصص االستجابة الفورية التموينية، ومجموعة النظافة، فضاًل عن  2.2لكل أسرة، من 

 
 الثغرات والمعوقات:

  تعليق عمليات التوزيع خالل الفترة المشمولة بالتقرير بسبب هجمات بقذائف هاون على بعض مواقع التوزيع. ولحسن الحظ، لم تقع اضطر الشركاء إلى
 إصابات خالل الهجمات.

 

242،3،381 
شخص تسل موا حصص آلية 

تشرين  32االستجابة السريعة )منذ 
 األول/ أكتوبر(

http://www.unocha.org/


13العراق: االستجابة اإلنسانية للموصل #   | 4 
 

.  
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | unocha.org | @OCHAIraq | facebook.com/OCHAIraq | unocha.org/iraq 

 

دارة المخيم    تنسيق وا 

 :االحتياجات
 اختار ما تبقى منهم السكن مع  فيمافي المخيمات ومواقع الطوارئ،  حالياً  ُأسرة( 23،381) اً شخص 143،344 ُيقيم

  .الرسمية غير المجتمعات المضيفة والمواقع
  قطعة  4،300وتبلغ القدرة حاليا في المواقع التسعة ذات األولوية من الموصل،  الغربيةيستمر النزوح من المناطق

 الموصل.مخيمات ومواقع أخرى بالقرب من مدينة  33قطعة أرض أخرى متوفرة في  1،313أرض، وهناك 
 .تستمر العودة إلى شرق الموصل من مخيمات شمال وشرق مدينة الموصل بمعدل ثابت 

 

 االستجابة:
 دارة المخيمات  يستمر ، ةويمن خالل أداة تقييم المخاطر السريع في المواقع ذات األولإلى المناطق التي يمكن الوصول إليها  بالقيام ببعثاتشركاء تنسيق وا 

دارة المخيمات 4332تشرين األول/ أكتوبر  32المواقع خارج المخيمات، ومنذ وذلك لتحديد االحتياجات ذات األولوية في   224، أجرى شركاء تنسيق وا 
  تقييمًا. 

 دارة المخيمات في مخيم بساتين الشيوخ، بوضع اللمسات األخيرة علی تحديد الشرکاء في المجال اإلن نفسه، تم تقديم  ساني. وفي الوقتتقوم مجموعة تنسيق وا 
 خيمة إضافية. 3،433طلب إلى وزارة الهجرة والمهجرين لتوفير 

  ن ماستجابة لمعدل انتشار الجرب في المخيمات في غرب مدينة الموصل، تعمل مجموعة الصحة على آلية إحالة بسيطة لتطبيقها في المخيمات بدعم
دارة المخيمات. إضافة إلى  ذلك، تعمل مجموعة الصحة على زيادة عدد العيادات المتنقلة المطلوبة في موقع التدقيق األمني والمخيم في شركاء تنسيق وا 

 حمام العليل.

 الثغرات والمعوقات:

 د. ع، وخدمات رسم الخرائط؛ كما لم يتم تحديد شركاء بإلى تطوير خدمات مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2، و4ي جدعة يحتاج مخيم
 .2، و2وال يوجد إدارة لمخيمي جدعة 

 

 المأوى واللوازم غير الغذائية 
 :االحتياجات

  يحتاج السكان داخل وخارج المخيمات إلى المواد غير الغذائية المتزايدة من غرب الموصل،  ألعداد النازحيننظرًا
مؤقتة، والذين يقيمون مع عائالت مضيفة، أو في مستوطنات  مالجئالقاطنة في  اأُلسروالمأوى المناسب والكريم. إنَّ السكان المحتاجين إلى المساعدة هم 

 ازلها.سكنية مؤقته، والفئات السكانية الضعيفة األخرى المتبقية في من
 

 االستجابة:
  على السكان المحتاجين في قضاء الموصل  األسبوع الطوارئ خاللي حاالت للمأوى فمن اللوازم غير الغذائية  مجموعة 3،133خيمة و 133تم توزيع

مجموعة  4،238، والغذائية األساسيةمجموعة من اللوازم غير  2،013العلم(. باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع )الجادة(؛ وقضاء تلكيف )القوسيات(؛ وتكريت )
 الضعيفة في نفس المناطق، باإلضافة إلى بعشيقة وتلكيف. اأُلسرمن اللوازم الموسمية على 

  .يجري توزيع اللوازم غير الغذائية في جميع المخيمات 
  مجموعة  334،312متنقلة من اللوازم غير الغذائية، ومجموعة  13،120مجموعة من اللوازم غير الغذائية، بما في ذلك  314،281تم توزيع ما مجموعه

مجموعًة من  21،233 . باإلضافة إلى ذلك، تم توزيع4332تشرين األول/ أكتوبر  32منذ  شخصاً  202،282من اللوازم غير الغذائية األساسية إلى 

434،4 مساحة سكنية ُمتاحة حاليًا بخدمات    
 30متكاملة وجاهزة لالستخدام الفوري في 

 13مخيمًا وموقعًا للطوارئ اعتبارًا من 
 نيسان/ أبريل

228،202 حصل على اللوازم غير  اً شخص  
(أكتوبرتشرين األول/  32منذ )الغذائية   
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 330،220. وتم أيضًا توزيع حوالي اً شخص 418،322يقدر بـ  إلى ماوالنفط األبيض وتضمن ت سخانات، وحصير حرارية، وجراكن الوقود، لوازم الشتاء، 
 ُأسرة على اللوازم التكميلية الفصلية. 04،018، بينما حصلت مجموعة مالبس

 ياهالم خطط لتوفير الظالل ولوازم الصيف األخرى مثل المبردات وجراكن لدعم الجهات المانحة المجموعة بدأت درجات الحرارة باالرتفاع، لذا تشجع. 

 الثغرات والمعوقات:
  َّبدقة. تبع عدد ومواقع النازحينويصعب جدًا ت، القائمة الموارد والقدرات تفرض ضغطًا علىالنزوح من غرب الموصل حد ة ازدياد  إن 
 .إنَّ ازدياد حد ة النزوح من غرب الموصل تفرض ضغطًا على اإلمدادات ووسائط النقل 
  تدف ق المياه من سد الموصل، وقد يحيل ذلك الجسور غير سالكة مؤقتًا. جر اءقد تتضرر عملية النقل إلى غرب نهر دجلة 

 

 األمن الغذائي  

 :االحتياجات
  النازحة والفئة السكانية الضعيفة في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى األغذية الجاهزة، اأُلسرتحتاج 

ق األمني الى مواقع التدقي اأُلسرفور وصول بالنسبة للنازحين، يجري تقديم هذه المساعدة  ألغذية الجافة.اومن ثم 
 والمخيمات

  ة فرص العمل، كما أشارت بعض  اأُلسرُتشير إلى عدم  راأُلسفي المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا إلى شح 
 تسلمها الحصص الغذائية التي تقدمها الحكومة.

 

 االستجابة:
  اثنين من األحياء السكنية ية في اأُلسر أو الحصص الغذائية الحصص الغذائية الجافة أسرة(  821شخصًا ) 2،124األمن الغذائي إلى تسل م شركاء أشار

ُأسرة( الحصص الغذائية الجاهزة / الحصص الغذائية الفورية في حي  3،222شخصًا ) 8،814. كما تلق ى حوالي في غرب الموصل )الرسالة ونابلس(
 الغزالني ودورة بغداد غرب الموصل.

  غذائية عائلية في ستة مخيمات، بما في ذلك  اً غذائية جافة أو حصص اً أسرة( حصص 2،242شخصًا ) 18،423خالل األسبوع الماضي، تلقى ما مجموعه
 33،343: 4(؛ وجدعة ُأسرة 44شخصًا ) M2 : 260 أسرة(؛ وحسن شام 3،183شخص ) 2،034أسرة(؛ والحاج علي:  328شخصًا ) 823جاماكور: 
(. كما تم توزيع الوجبات الساخنة ُأسرة 4،213شخصًا ) 34،344أسرة(؛ وقاعدة القيارة:  3،238شخصًا ) M1 8،090أسرة(؛ وخازر  4،332شخصًا )

 .4( في مخيم حمام العليل ُأسرة 1،433شخص ) 32،333على 
  من مواقع للتدقيق األمني خالل األسبوع  1أسرة(، حصصًا غذائية جاهزة لألكل/ حصص االستجابة الفورية في  3،421شخصًا ) 2،834تلقى ما مجموعه

 أسرة(. 221شخصًا ) 1،134أسرة(؛ وتل قايسوم:  884شخصًا ) 2،233أسرة(؛ ونقطة تفتيش العقرب:  38شخصًا ) 03بيدة: الماضي، بما في ذلك ر 
  أسرة( في  223شخصًا ) 1،884قام شركاء األمن الغذائي بتوزيع حصص اإلعاشة الجاهزة / حصص االستجابة الفورية في مواقع خارج المخيمات على

أسرة( حصصًا غذائية  322شخصًا ) 813أسرة( في موقع التدقيق األمني في منطقة الشرقاط. باإلضافة إلى ذلك، تلقى  342) شخصاً  284قرية سحليج، و
 جافة / حصص غذائية عائلية في قرية اليرموك.

 
 الثغرات والمعوقات:

 .أفاد شرکاء األمن الغذائي بأن وادي حجر هو السوق الوحيد في غرب الموصل 
  ادوش.الضعيفة الهاربة من الموصل والمتوجهة نحو منطقة ب لأُلسرتقديم المساعدة  آلياتيبحث برنامج األغذية العالمي والشرکاء في المجال اإلنساني حاليًا 
  النصر،  شقق الثورة، وحيمن المتوقع أيضًا أن تبدأ عمليات التوزيع في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا في غرب مدينة الموصل، وتشمل هذه

 والسيحة، والثانية.
 .يبحث شركاء األمن الغذائي أيضًا في توفير األعالف واللقاحات الحيوانية في المناطق الريفية حيث يوجد نازحون 
 

423،18  
تم الوصول إليهم من خالل  اً شخص

 13لمدة  التي تكفي الحصص الغذائية
 يومًا خالل الفترة المشمولة بالتقرير
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ة   الصح 

 :االحتياجات
 حاجة إلى مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك مراقبة األمراض /  هناك ال تزال

االستجابة لها والصحة النفسية والخدمات النفسية واالجتماعية، ومن بين األولويات إدارة االصابات للسكان 
 المتضررين في المناطق التي أمكن الوصول إليها حديثًا.

 

 االستجابة:
  لألطفال الذين تقل أعمارهم  استشارة 33،184، بما في ذلك الفترة المشمولة بالتقريرخالل طبية استشارة  43،132أفاد شركاء الصحة القيام بما مجموعه

 سنوات. 4عن 
  كان هناك، هذهومن بين حالة،  034إلحاالت الطبية في حاالت الطوارئ اعدد وبلغ  هذا األسبوع. استشارة للرعاية الصحية اإلنجابية 0،412تم تقديم 

 استشارة للصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي. 442حوالي كما تم تقديم  حالة بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة. 428
 األسبوع هذا عاماً  34دون سن  لألطفال شلل األطفال والحصبة لقاحًا ضد 2،223، ومن بين هذه، كان تم تقديم لقاحاً  0،412 تم تقديم. 

 
 الثغرات والمعوقات:

  لعام في اُتشك ل قل ة التمويل لتوفير الخدمات الصحية الكافية لألشخاص المتضررين مصدر قلق ألن العديد من المشاريع الصحية ستغلق بحلول منتصف
 حال عدم توفر موارد مالية جديدة.

 مراض ال يزال نقص الوقود ومحدودية الوصول إلی المياه الصالحة للشرب داخل مدينة الموصل، ُيشك ل مصدر قلق بسبب المخاطر المحتملة لتفشي األ
 الحاد.اإلسهال المنقولة بالمياه، مثل حاالت 

 

يالمياه والصرف  يوالنظافة  الصح    ةالصح 

 :االحتياجات
  دارة النفايات الصلبة في  طقمنامختلف ال تزال هناك حاجة ماسة إلى إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة وا 

 .الموصل
 

 االستجابة:
  عبورمواقع الو ُأسرة( خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المخيمات  48،242شخصًا ) 130،341يتلق ى حوالي. 
 التابع إلى وزارة الهجرة والمهجرين.  السالميةمخيم في تطوير مرافق الصرف الصحي  يستمر الشركاء في 
  مية التابع إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون قطعة أرض في مخيم السال 2،223يجري تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 .الالجئين
  قطعة أرض في مخيم حسن شام  3،423تم استكمال مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لU2. 
  تزال تجري عملية تقديم المياه  . وال3قطعة أرض في مخيم حمام العليل  2،333يواصل الشركاء تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل

 عن طريق الصهاريج، وتكملها المياه المعبأة.
  4قطعة أرض في مخيم حمام العليل  2،224تم تركيب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ل. 
 صرف ة الصحية وتعزيز مرافق المياه والبدأ شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتحسين تغطية المياه والصرف الصحي والنظاف

 .4الصحي والنظافة الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة في مخيم جدعة 

 202،283 
 32منذ  طبية استشارةتلق وا  اً شخص

 أكتوبر/ األولتشرين 

3،423،341 
 داخل وخارج المخيمات اً شخص

والصرف المياه خدمات  يحصلون على
ية والنظافة  الصح ي  32منذ الصح 

 .4332 تشرين األول/ أكتوبر
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  نازحًا محتماًل. 223،322قطعة أرض في مواقع العبور، لخدمة  422قطعة أرض جاهزة للسكن في المخيمات ومواقع الطوارئ، و 24،202تم إعداد 
 ياه؛ حيث بدأت أعمال إعادة التأهيل لوحدات معالجة المياه في برطلة والحمدانية. وقد بدأ العمل الستعادة شبكة المياه استعادة محطة الغزالني لمعالجة الم

 في الحمدانية.
 

 والمعوقات:الثغرات 
  .تم اإلبالغ عن قضايا هامة تتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي في المدارس في شرق الموصل 
 بالوصول إلی وحدات معالجة المياه بسبب أعطال في الكهرباء، وأجهزة الضخ، وتغيير مسار صهاريج المياه من قبل قوات  تم اإلبالغ عن تحديات تتعلق

 األمن هذا األسبوع.
 رة وتولي مبادتعتبر عملية جمع القمامة والتخلص اآلمن منها من القضايا الهامة في شرق الموصل. وتجري المجموعة مناقشة لتحديد الشركاء ألخذ زمام ال

 مسؤوليات إدارة النفايات الصلبة.
  َّإلى الشرق والغرب مقيدة بسبب الطاقة اإلنتاجية الحالية. ويرجع ذلك أساسًا إلى وحدات المعالجة المتضررة  المتاحة الصهاريجالمنقولة بالمياه كمية إن

 ومحطات التعبئة، ونقص الوقود لتشغيل مضخات المياه.
 

 الحماية
 :االحتياجات

  هناك حاجة إلى زيادة قدرة شركاء الحماية الذين يعملون في مناطق التجمع، ومواقع التدقيق األمني والعبور لمنع
 .اأُلسرانفصال 

 هناك حاجة لتوسيع خدمات حماية الطفل في مخيم السالمية. 
  زالتها في المناطق المستعادة حديثًا.هناك حاجة  مستمرة إلى التوعية بمخاطر األلغام وا 
 حمام العليل  مال تزال النساء والفتيات تتعرضن للتحرش اللفظي عند استخدام مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لياًل من قبل الشباب في مخي

 في المخيمات. . وهناك حاجة ماسة إلى زيادة اللوازم النسائية3
  1إنَّ عدم وجود غرف غسيل منفصلة بين الجنسين ُيشك ل خطورة على سالمة النساء والفتيات في مخيم جدعة. 
  لوافدين الُجدد ايشكل نقص الكهرباء في الليل مصدر قلق بالنسبة للنساء والفتيات. وهناك حاجة إلى الخدمات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وال يزال بعض

 ة إلى الغذاء في مخيم نركزلية.بحاج
  3ر في مخيم خاز  حديثي الوالدة والرعاية الصحية اإلنجابيةهناك حاجة لضمان وجود سيارات إسعاف کافية، خاصة للنساء الالتي يحتجن إلی رعاية. 
 

 االستجابة:
  الحماية. وتم  رصدشخصًا من قبل فرق  02،022 شخصًا؛ إذ تم الوصول إلى 211،202تشرين األول / أكتوبر، إلى  32وصل شركاء الحماية منذ

 حالة لتلق ي المساعدة المتخصصة. 3،243شخصًا آخر من خالل الدعم النفسي االجتماعي العام، كما أحالت فرق الحماية المتنقلة  42،010الوصول إلى 
  وقد أجريت تقييمات 4332تشرين األول/ أكتوبر  32تقييمًا للحماية السريعة في المخيمات وخارج المخيمات على طول ممر الموصل منذ  21تم إجراء .

لق بالقيود عالهاربة من منطقة تلعفر. وحددت تقييمات الحماية السريعة قضايا تت اأُلسرالحماية السريعة في قرية سحليج في شمال محافظة نينوى مع 
 المفروضة على حرية التنقل، وعدم الوصول إلى المأوى، ومصادرة الهواتف المحمولة، واالحتجاز.

  3،120فتاة و 3،234طفاًل ) 4،282فتى( الدعم النفسي واالجتماعي، وتلقى  1،380فتاة و 4،843طفل ) 2،330خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 
فتى( دعمًا نفسيًا واجتماعيًا.  44،224طفاًل و 22،241طفاًل ) 333،334، تلقى 4332تشرين األول / أكتوبر  32نفسية. ومنذ فتى( اإلسعافات األولية ال

 فتى( اإلسعافات األولية النفسية. 22،103فتاة و 23،831طفاًل آخر ) 82،302كما تلقى 
  4،434فتى( في األسبوع الماضي، ليصل المجموع الكلي إلى  323فتاة و 22)طفاًل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  432تم توثيق 

طفاًل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن  338. وقد تم جمع شمل 4332تشرين األول/ أكتوبر  32فتى( منذ  3،224فتاة و  3،343طفاًل)
 142. وتمت إحالة 4332تشرين األول / أكتوبر  32فتى( منذ  423فتاة و 232طفاًل ) 028فتى(، وبهذا يصل العدد الكلي إلى  28فتاة و 23ذويهم )

211،202 
 ةلحمايالمساعدة الخاصة باتلقوا  شخصاً 

 أكتوبر/ األولتشرين  32منذ 
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فتى(  1،222فتاة و 4،004طفاًل ) 2،224فتى( ممن لديهم مخاوف تتعلق بالحماية إلى الخدمات المتخصصة، ليصل المجموع إلى  448فتاة و 02طفاًل )
 .4332تشرين األول/ أكتوبر  32منذ 

  فتًى( وذلك من خالل  4،222رجاًل و 4،324فتاة و 2،334امرأة و 2،230شخصًا ) 34،010مجال العنف الجنسي إلى وصل الشركاء العاملون في
 4،430 معلومات عن العنف الجنسي والتخفيف من المخاطر المتعلقة به، وخدمات العنف الجنسي المتاحة، باإلضافة إلى تقديم دعم نفسي اجتماعي إلى

ن في مجال تقديم و من إناث( الذين يعمل 33ذكور و 2فتى(. وقد تم تدريب عدد من الموظفين ) 804رجال و 224تاة، وف 3،282امرأة و 4،344شخص( 
فتاة( في تدريبات  434رجاًل و 38امرأة و 223من أفراد المجتمع ) 3،433خدمات العنف الجنسي على الوقاية من العنف الجنسي واالستجابة له، وشارك 

 ف الجنسي و / أو اإلحالة.حول الوقاية من العن
  مجموعة من اللوازم النسائية على النساء والفتيات، وتتضمن معلومات عن الخدمات المتاحة للعنف الجنسي. كما أجرى شركاء العنف الجنسي  438تم توزيع

 تدقيقًا للسالمة حول العنف الجنسي وأربعة تقييمات أخرى في نفس الموضوع. 43
 ي في مخيم جاماكور، وستكون جاهزة في مخيم حسن شام بدأت خدمات العنف الجنسU2  بحلول نهاية األسبوع؛ وال تزال برامج الوقاية من العنف الجنسي

 واالستجابة له مستمرة في اثنين من األحياء السكنية من مدينة الموصل.
 شخص منذ  21،343 دهمالموصل، وقد بلغ عد في مدينة يهاول إليواصل شرکاء األلغام تقديم التوعية بمخاطر األلغام في جميع المناطق التي يمکن الوص

 تقييمًا للتهديدات واألثر. 31تشرين األول/ أکتوبر. واستمرت عمليات التطهير في مناطق شمال وشرق مدينة الموصل. وخالل األسبوع الماضي، أجري  32
 

 الثغرات المعوقات:
  عملية التدقيق األمني مصدر قلٍق كبيٍر.ال يزال ُيشك ل االعتقال العشوائي لألطفال بعد 
 .إنَّ أنشطة التوعية بمخاطر األلغام مقيدة بسبب عدم وجود شركاء معتمدين في غرب الموصل 
 

 التعليم  

 :االحتياجات
  طفاًل في سن الدراسة، ومن بين هؤالء، فإن  338،241 هناك الطوارئ في الموصل،من بين النازحين من أزمة

ن هذه األعداد في تزايد سريع ومستمر،  24،382 طفاًل ال يتلق ون أي نوع من التعليم النظامي في الوقت الحالي. وا 
 .بالفرار من غرب مدينة الموصل اأُلسربينما تستمر 

 

 االستجابة:
  ل، الموص فتاة( في البرامج التعليمية في المساحات المؤقتة للتعلم في مخيمات 44،083فتى،  42،180طفاًل من النازحين ) 41،180يشارك ما مجموعه

 شرق مدينة الموصل.وصالح الدين و  ونركزلية، وجاماكور وقيماوة ،، وحاج عليوالقيارة حمام العليل وخازر، وحسن شام، وجدعة، بما في ذلك
 طفل خارج المخيمات بالعودة إلى المدرسة. كما  144،333مدرسة في شرق مدينة الموصل وبلدتي تلكيف وبعشيقة، مما سمح ل  143 أعيد افتتاح حوالي

 من هؤالء األطفال بمواد تعليمية لتعزيز جودة التعلم لديهم. 323،333تم تزويد أكثر من 
 التعليم غير النظامي في المساحات التعليمية المؤقتة المتاحة في المخيمات في في المائة من اإلناث( في أنشطة  22طفل ) 4،333 تم مؤخرًا تسجيل

 األسبوع الماضي.
  فتاة( بلوازم تعليمية جديدة في مدارس جدعة. 3،118طفل ) 2،333تم تزويد أکثر من 
 

 الثغرات والمعوقات:
  ينتهي قريبًا ولم يتخذ أي قرار بتمديد العام الدراسي خالل أشهر الصيف س 4332/4332ُأثيرت مخاوف مع وزارة التربية والتعليم من أن العام الدراسي

 .خالل عامين من التعليمما فاتهم لمساعدة األطفال على تعويض 
 

234،180 
وفتاة تم تسجيلهم في المساحات فتى 

في المخيمات وخارج  التعليمية المؤقتة
 المخيمات
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 الدعم اللوجستي 
 المساحة التخزينية المتوفرة:

  من قبل المنظمات لالستخدام مركزاً لوجستياً مختلفاً  32متراً مكعباً في  32،423تتوفر مساحة تخزينية مشتركة قدرها 
 .لالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية

 االستجابة
 32منذ  منظمة إنسانية 12لدعم  مكعباً مترًا  2،281باإلضافة إلى  ،طناً  2،311سلع اإلغاثة والتي تعادل  من اً مكعب اً متر  14،232 ت المجموعةتسل م 

  .4332 تشرين األول/ أـكتوبر
  44طنًا متريًا من سلع اإلغاثة لدعم  3،083متر مكعب، أي ما يعادل  33،022نيسان / أبريل، تقوم المجموعة اللوجستية حاليًا بتخزين  13اعتبارًا من 

 .جهة فاعلة إنسانية
 لدعم زة لإلرسال جاهوحدات التخزين المتنقلة  كما أنَّ ظمات اإلنسانية تقييم االحتياجات عند نقطة التجمع في بادوش؛ تتابع مجموعة الدعم اللوجستي مع المن

 .آلية االستجابة السريعة في هذا الموقع
  تقوم مجموعة الدعم اللوجستي بتقديم الدعم إلى منظمةTechnische Hilfswerk مركز تنسيق األزمات المشترك في إدارة المخازن والسلع في تدريب موظفي. 
   في زمار بتلق ي سلع اإلغاثة من المنظمات الشريكة. وتعمل المجموعة مع عدد من المنظمات غير الحكومية  مؤخراً بدأ مركز التخزين المشترك الذي ُأنشأ

 .، وزليكان، والسالمية وبساتين الشوك3لمشتركة في مخيمات نركزلية لوضع اللمسات األخيرة على اتفاقية إنشاء المزيد من مرافق التخزين ا

 
 الثغرات والمعوقات:

 عين القادمين. سبو من المتوقع أن يكون لألمطار المتوقعة تأثير على عدد من الجسور العائمة المؤقتة، مثل جسور نمرود وقيارة العائمة فوق نهر دجلة في األ
 ة المنظمات في خزن مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ مسبقًا لالستجابة المستمرة في غرب الموصل.وتقوم مجموعة اللوجستيات بمساعد

 

 في حاالت الطوارئ االتصاالت 
  خدمة التوصيل بشبكة اإلنترنت للعاملين في المجال اإلنساني في ُأغلقت الدعوة لتقديم العطاءات الخاصة بتوفير

بلدة القيارة، حيث تم تحديد مقدم خدمة اإلنترنت، وقام بتوقيع العقد. كما تم اعداد دعوة لتقديم العطاءات لتوفير 
 الطاقة الشمسية لألغراض االحتياطية وًأرسلت الدعوة إلى قسم المشتريات.

 

 الثغرات والمعوقات:
 يوجد شيء مهم لإلبالغ. ال 

 
 
 
 
 
 

 مكعبًا مترًا  3،440
ل خالمن المواد غير الغذائية تم تسل مها 

 هذا األسبوع

 يومياً 
للمنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة 

 لالتصاالتدعم البنية التحتية من خالل 
ةاإلنساني  
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   التنسيق والخدمات والمشتركة   
 االستجابة:  

  ن في لجنة و ن المتنقلو ن الميدانيو ى المنسق، أجر 4332نيسان/ أبريل وحتى  4332شرين الثاني/ نوفمبر تفي الفترة من
بعثة لجمع المعلومات إلى القرى والبلدات في الشمال والشرق والجنوب  432تنسيق المنظمات غير الحكومية ألجل العراق 

ة ؛ والحمداني(0وتلعفر ) ؛(32( وتكليف )24: بعشيقة )بما في ذلك اً موقع 034الشرقي وجنوب مدينة الموصل من خالل التواصل مع أصحاب الشأن المعنيين في 
(. وقد تم تقديم التقارير المتعلقة باألغراض اإلنسانية والحماية 30ليل )(، وحمام الع34وشرق مدينة الموصل ) (؛44( والقيارة )13والشورة )(؛ 13( ونمرود )38)

شراك أكثر ة بتعوالوصول في الوقت الحقيقي عن طريق آليات التنسيق القائمة واالجتماعات الثنائية المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية. وقد قامت اللجن يين وا 
 وعة من اإلدارة المدنية إلى الجهات المسلحة المحلية.من أصحاب الشأن المحليين من جهات فاعلة متن 432من 

  أجرى المنسقون الميدانيون خمس بعثات: اثنان إلى تلعفر )شيندوخان، وسهليج، وتل الريم، وشامروت(؛ واحدة 4332نيسان / أبريل  40إلى  41في الفترة من ،
جهة فاعلة من هيئات اإلدارة المدنية،  10جهة معنية في تلك المناطق ) 22مع  لمشاركةواإلى حمام العليل؛ وواحدة إلى بايبوخت؛ وواحدة إلى شمال الموصل(، 

جهات فاعلة  33من قادة المجتمعات المحلية، و 4منظمات غير حكومية محلية، و 2منظمات دولية غير حكومية، و 8وكاالت تابعة لألمم المتحدة، و 2و
ة ألجل العراق وجهات نظر المنظمات غير الحكومية، في اجتماع لفريق العمل التشغيلي، واجتماع للفريق مسلحة(. وعرضت لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومي

 العامل في مجال التنسيق المدني والعسكري واجتماع للتخطيط لغرب الموصل.
 

 

 الثغرات والمعوقات:
  مهم لإلبالغ. شيءال يوجد 

 

 

 

 التنسيق العام

 القضاياإلدارة  بشكل دوري ةاإلنسانيوحكومة إقليم كوردستان، وممثلي القوات العسكرية، ومنسق الشؤون  ،األعلى الذي يضم حكومة العراق االستشاريلفريق يلتقي ا
خلية الطوارئ من أهم  وتتألف للموصل. ةاإلنسانياألعلى التنسيق الشامل بين كافة الجهات الفاعلة في االستجابة  االستشاريويضمن الفريق  .االستراتيجية ةاإلنساني
لحاجة. وال يزال حسب ا، و األسبوع في مرتين، ويلتقون ةاإلنسانيالتي تقود المجموعات المشاركة في االستجابة للموصل، ويرأسها منسق الشؤون  اإلنسانية الوكاالت

يقوم و في العراق.  ةانياإلنسلإلشراف على االستجابة  الشريكة بين اأُلمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية االستراتيجييمث ل هيكل التنسيق  اإلنسانيالفريق الُقطري 
ت وحماية المدنيين، وضمان أمن العاملين في مجال المساعدا ةاإلنسانيبمهمة تسهيل وصول المساعدات التابع لألمم المتحدة  العسكري-المدني اإلنسانيإطار التنسيق 

 بالتنسيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن. ةياإلنسان

 

 

 

 

 

 

 يومياً 
 تجري عملية تتبع النزوح ألزمة الموصل

أكتوبر/ األولتشرين  32منذ   
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 بـ االتصاللمزيد من المعلومات، يرجى 
 cusumanod@un.orgدونا كوسومانو 

   www.reliefweb.int، يرجى زيارة األخرى لمعلوماتول
 http://bit.ly/2dDYK3Dولإلضافة والحذف من قائمة اإلرسال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمة عن خلفية 
 الرمادي مدينتي بالتحديدوتضررت  األنبار، محافظة في البداية في وتركز. 4332 عام يناير /الثاني كانون في العراق في واسع نطاق علىوأعمال العنف  المسلح الصراعاندلع 

تنظيم داعش بالتعاون مع  قام ،4332 يونيو شهر حزيران/ فيو . مايو شهر أيار/ بحلول شخص 433،333 من أكثر وتسببت في نزوح بسرعة العنفتنامت آثار و  ،والفلوجة
 صالحو  ينوىون وكركوك ديالى في محافظات مناطق ذلك في بما العراق، شمال من كبيرة وأجزاء ، ثاني أكبر مدن العراق،الموصل مدينةبالهجوم واجتياح األخرى  المسلحة الجماعات

وُفرضت  األساسية، الخدمات وتوقف األساسية، اإلنسان حقوقانتهاك و  المدنيين ضد ومنظمة جسيمة وانتهاكات النطاق واسع ونزوح مستمر مسلح صراع إلى ذلك أدى وقد. الدين
 33كثر من أاإلنسانية المحتاجين للمساعدة  األشخاصحيث بلغ عدد  أزمة إنسانية في العالم،العراق اآلن أكبر  يواجه ونتيجة لذلك، .المضيفة المجتمعات على شديدة اتضغوط
  موقع. 1،233ماليين نازح في الوقت الحالي، وينتشرون في  1شخص. وهناك أكثر من  مليون

http://www.unocha.org/

